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ْصا٥ح ٚتٛدٝات يًُكاتًني
يف غاسات ازبٗاز

بٝإ صازض عٔ َهتب
مساس ١آ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايػٍٝس عً ٞاسبػٝين ايػٝػتاْٞ
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(بيان) نصائح وتوجيهات للمقاتلني في ساحات اجلهاد

بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
اسبُس هلل ضبٍ ايعاملنيٚ ،ايصالٚ ٠ايػالّ عً ٢خري خًك٘ ضبُس
ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖط.ٜٔ
أٍَا بعس :ؾًٝعًِ املكاتً ٕٛاألععٍ ٠ايصٚ ٜٔؾٍكِٗ اهلل ععٍ ٚدٌٍ
يًشطٛض يف غاسات ازبٗاز ٚدبٗات ايكتاٍ َع املعتس;ٜٔ
- 1إٍٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ــ نُا ْسب إىل ازبٗاز ٚزعا إي٘ٝ
ٚدعً٘ زعاَ َٔ ً١زعا ِ٥ايسٚ ٜٔؾطٌٍ اجملاٖس ٜٔعً ٢ايكاعس ٜٔــ
ؾإٍْ٘ ععٍ امس٘ دعٌ ي٘ سسٚزاً ٚآزاباً أٚدبتٗا اسبهُٚ ١اقتطتٗا
ايؿططًٜ ،٠عّ تؿكٗٗا َٚطاعاتٗا ،ؾُٔ ضعاٖا سل ضعاٜتٗا أٚدب
ي٘ َا قسٍض َٔ ٙؾطً٘ ٚغٍٓ٘ َٔ بطنات٘ َٔٚ ،أخٌٍ بٗا أسبط َٔ
أدطٚ ٙمل ٜبًؼ ب٘ أًَ٘.
- 2ؾًًذٗاز آزابٌ عاٍَ ١البسٍ َٔ َطاعاتٗا ستَ ٢ع غري
املػًُنيٚ ،قس نإ ايٓيبٍ (صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘) ٜٛص ٞبٗا أصشاب٘
قبٌ إٔ ٜبعجِٗ إىل ايكتاٍ ،ؾكس صـحٍ عٔ اإلَاّ ايصازم (عً٘ٝ

ايػالّ) أٍْ٘ قاٍ« :نإ ضغ ٍٛاهلل (صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘) إشا أضاز إٔ
ٜبعح بػط ١ٍٜزعاِٖ ؾأدًػِٗ بني ٜس ٜ٘ثِ ٜك ٍٛغريٚا باغِ اهلل
) (1صسض يف ايجاْٚ ٞايعؿط َٔ ٜٔؾٗط ضبٝع اآلخط عاّ ٖ 1436ـ Sistani.org :
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ٚباهلل ٚيف غب ٌٝاهلل ٚعً ١ًٍَ ٢ضغ ٍٛاهلل (صًٍ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘) ال
تػًٛاٚ ،ال متجًٍٛاٚ ،ال تػسضٚاٚ ،ال تكتًٛا ؾٝداً ؾاْٝاً ٚال صبٍٝاً
ٚال اَطأٚ ،٠ال تكطعٛا ؾذطاً إالٍ إٔ تطططٍٚا إيٗٝا».
- 3نُا إٍٔ يًكتاٍ َع ايبػاٚ ٠احملاضبني َٔ املػًُني ٚأضطابِٗ
أخالقاً ٚآزاباً أُثطت عٔ اإلَاّ عً( ٞعً ٘ٝايػالّ) يف َجٌ ٖصٙ
املٛاقـ ،مما دطت عً ٘ٝغـريت٘ ٚأٚص ٢ب٘ أصشاب٘ يف خطـب٘
ٚأقٛاي٘ٚ ،قس أمجعت األٍَ ١عً ٢األخص بٗا ٚدعًتٗا سذٍ ١ؾُٝا
بٗٓٝا ٚبني ضبٍٗا ،ؾعًٝهِ بايتأغ ٞب٘ ٚاألخص مبٓٗذ٘ٚ ،قس قاٍ
(عً ٘ٝايػالّ) يف بعض نالَ٘ َؤنٍساً ملا ٚضز عٔ ايٓيب (صًٍ ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘) ــ يف سسٜح ايجكـًني ٚايػسٜط ٚغريُٖا ــ« :اْعطٚا إىل
أٌٖ بٝت ْبٍٝهِ ؾايعَٛا مستِٗ ٚاتبعٛا أثطِٖ ،ؾًٔ خيطدٛنِ
َٔ ٖسٚ ٣ئ ٜعٝسٚنِ يف ضز ،٣ؾإٕ يَبسُٚا ؾايبسُٚا(ٚ ،)1إٕ
ْٗطٛا ؾاْٗطٛاٚ ،ال تػبك ِٖٛؾتطًٛاٚ ،ال تتأخطٚا عِٓٗ
ؾتًٗهٛا».
- 4ؾاهلل اهلل يف ايٓؿٛؽ ،ؾال ُٜػتشًٍٔ ايتعطٍض هلا بػري َا أسًٍ٘
اهلل تعاىل يف ساٍ َٔ األسٛاٍ ،ؾُا أععِ اشبط ١٦ٝيف قتٌ ايٓؿٛؽ
ايربَٚ ١٦ٜا أععِ اسبػٓ ١بٛقاٜتٗا ٚإسٝاٗ٥ا ،نُا شنط اهلل غبشاْ٘
ٚتعاىل يف نتاب٘ٚ ،إٍٕ يكتٌ ايٓؿؼ ايرب ١٦ٜآثاضاً خطري ٠يف ٖصٙ
) (1يبس :أقاّ ،أ ٟإٕ أقاَٛا ؾأقُٛٝا.
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اسبٝاَٚ ٠ا بعسٖاٚ ،قس دا ٤يف غري ٠أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ)

ؾسٍ ٠استٝاط٘ يف سطٚب٘ يف ٖصا األَطٚ ،قس قاٍ يف عٗس ٙملايو
األؾـرت ــ ٚقس عًَُُت َهاْتـُ٘ عٓسَٓٚ ٙعيـتُ٘ يس ٜ٘ــ «إٍٜاى ٚايسَا٤
ٚغؿهٗا بػري سًٍٗا ؾإٍْ٘ يٝؼ ؾ ٤ٞأزع ٢يٓكُٚ ١أععِ يتبعٚ ١ال
أسط ٣بعٚاٍ ْعُٚ ١اْكطاع َسٍ َٔ ٠غؿو ايسَا ٤بػري سكٍٗا ٚاهلل
غبشاْ٘ َبتسأ باسبهِ بني ايعباز ؾُٝا تػاؾهٛا َٔ ايسَاّٜٛ ٤
ايكٝاَ ،١ؾال تك ٍٜٔٛغًطاْو بػؿو زّ سطاّ ،ؾإ ٍٕ شيو مما
ٜطعؿ٘  ،ٖٜ٘ٓٛٚبٌ ٜعٜٓٚ ًٜ٘كً٘ ٚال عصض يو عٓس اهلل ٚال عٓسٟ
يف قتٌ ايعُس أل ٍٕ ؾ ٘ٝقٛز ايبسٕ».
ؾإٕ ٚدسمت سايَ ١ؿتبٗ ١ربؿ ٕٛؾٗٝا املهٝس ٠بهِ ،ؾكسٍَٛا
ايتشصٜط بايك ٍٛأ ٚبايطَ ٞايص ٟال ٜصٝب اهلسف أ ٚال ٜؤزٍ ٟإىل
اهلالىَ ،عصض ً٠إىل ضبٍهِ ٚاستٝاطاً عً ٢ايٓؿٛؽ ايرب.١٦ٜ
- 5اهلل اهلل يف سطَات عاٍَ ١ايٓاؽ ممٔ مل ٜكاتًٛنِ ،الغٍُٝا
املػتطعؿني َٔ ايؿٛٝر ٚايٛيسإ ٚايٓػا ،٤ستٍ ٢إشا ناْٛا َٔ
ش ٟٚاملكاتًني يهِ ،ؾإٍْ٘ ال ذبٌٍ سطَات َٔ قاتًٛا غري َا نإ
َعِٗ َٔ أَٛاهلِ.
ٚقس نإ َٔ غري ٠أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ) أٍْ٘ نإ  ٢ٜٗٓعٔ
ايتعطٍض يبٛٝت أٌٖ سطب٘ ْٚػاٚ ِٗ٥شضاض ِٜٗضغِ إصطاض بعض
َٔ نإ َع٘ ــ خاصٍ َٔ ١اشبٛاضز ــ عً ٢اغتباستٗا ٚنإ ٜك:ٍٛ
«ساضَبٓا ايطداٍ ؾشاضبٓاِٖ ،ؾأٍَا ايٓػاٚ ٤ايصضاض ٟؾال غب ٌٝيٓا
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عً ِٗٝألْٗٔ َػًُات ٚيف زاض ٖذط ،٠ؾًٝؼ يهِ عً ٔٗٝغب،ٌٝ
ؾأٍَا َا أدًبٛا عًٝهِ ٚاغتعاْٛا ب٘ عً ٢سطبهِ ٚضٍُ٘ عػهطِٖ
ٚسٛا ٙؾٗ ٛيهَِٚ ،ا نإ يف زٚضِٖ ؾَٗ ٛرياخ عً ٢ؾطا٥ض اهلل
تعاىل يصضاضٚ ،ِٜٗيٝؼ يهِ عًٚ ٍٔٗٝال عً ٢ايصضاضَٔ ٟ
غب.»ٌٝ
- 6اهلل اهلل يف اتٗاّ ايٓاؽ يف زْ ِٜٗٓها ١ٜبِٗ ٚاغتباسً١
سبطَاتِٗ ،نُا ٚقع ؾ ٘ٝاشبٛاضز يف ايعصط األٚ ،ٍٚتبع٘ يف ٖصا
ايعصط ق َٔ ّٛغري أٌٖ ايؿك٘ يف ايس ،ٜٔتأثطاً مبعادٝاتِٗ
ٚأٖٛاٚ ِٗ٥بطٍض ٙٚببعض ايٓصٛص اييت تؿابٗت عً ،ِٗٝؾععِ
ابتال ٤املػًُني بِٗ.
ٚاعًُٛا إٍٕ َٔ ؾٗس ايؿٗازتني نإ َػًُاً ُٜعصِ زَُ٘ َٚايُ٘ ٚإٕ
ٚقع يف بعض ايطاليٚ ١اضتهب بعض ايبسع ،١ؾُا نٌٍ ضالي١
باييت تٛدب ايهؿطٚ ،ال نٌٍ بسع ١تؤز ٟإىل ْؿ ٞصؿ ١االغالّ
عٔ صاسبٗاٚ ،ضمبا اغتٛدب املط ٤ايكتٌ بؿػاز أ ٚقصاص ٚنإ
َػًُاً.
ٚقس قاٍ اهلل غبشاْ٘ طباطباً اجملاٖسٜ« :ٜٔا أٍٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا إشا
ضطبتِ يف غب ٌٝاهلل ؾتبٍٛٓٝاٚ ،ال تكٛيٛا ملٔ أيك ٢إيٝهِ ايػالّ
يػت َؤَٓاً تبتػ ٕٛعطض اسبٝا ٠ايسْٝا»ٚ .اغتؿاضت اآلثاض عٔ
أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ) ْٗ ٘ٝعٔ تهؿري عاٍَ ١أٌٖ سطب٘ ــ نُا
نإ مي ٌٝإي ٘ٝطال٥ع اشبٛاضز يف َعػهط ٙــ بٌ نإ ٜك ٍٛإِْٗ
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قٚ ّٛقعٛا يف ايؿبٗٚ ،١إٕ مل ٜربٍض شيو صٓٝعِٗ ٚمل ٜصح عُصضاً
هلِ يف قبٝح ؾعاهلِ ،ؾؿ ٞاألثط املعترب عٔ اإلَاّ ايصازم عٔ أب٘ٝ
(عًُٗٝا ايػالّ)« :إٍٔ عًٝاً (عً ٘ٝايػالّ) مل ٜهٔ ٜٓػب أسساً َٔ
أٌٖ سطب٘ إىل ايؿطى ٚال إىل ايٓؿام ٚيهٔ ٜك ِٖ :ٍٛإخٛآْا
بػٛا عًٓٝاٚ ،نإ ٜك ٍٛألٌٖ سطب٘ :إْا مل ْكاتًِٗ عً ٢ايتهؿري
هلِ ٚمل ْكاتًِٗ عً ٢ايتهؿري يٓا».
ٚ- 7إٜانِ ٚايتعطٍض يػري املػًُني أٍٜاً نإ زَٚ ٜ٘ٓصٖب٘ ؾإٍِْٗ
يف نٓـ املػًُني ٚأَاِْٗ ،ؾُٔ تعطٍض سبطَاتِٗ نإ خآ٥اً
غازضاًٚ ،إٍٕ اشبٝاْٚ ١ايػسض هل ٞأقبح األؾعاٍ يف قطا ٤ايؿطط٠
ٚز ٜٔاهلل غبشاْ٘ٚ ،قس قاٍ ععٍ ٚدٌٍ يف نتاب٘ عٔ غري املػًُني
«ال ٜٗٓانِ اهلل عٔ ايص ٜٔمل ٜكاتًٛنِ يف ايسٚ ٜٔمل خيطدٛنِ
َٔ زٜاضنِ إٔ تربٍٚ ِٖٚتكػطٛا إي ِٗٝإٍٕ اهلل حيب املكػطني» .بٌ
ال ٜٓبػ ٞإٔ ٜػُح املػًُِ باْتٗاى سطَُات غري املػًُني ممٍٔ ِٖ يف
ضعا ١ٜاملػًُني ،بٌ عً ٘ٝإٔ ته ٕٛي٘ َٔ ايػري ٠عًَ ِٗٝجٌ َا
ٜه ٕٛي٘ عً ٢أًٖ٘ٚ ،قس دا ٤يف غري ٠أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ)

أْ٘ ملا بعح َعا( ١ٜٚغؿٝإ بٔ عٛف َٔ بين غاَس) يؿٍٔ ايػاضات
عً ٢أططاف ايعطام ــ تٜٗٛالً عً ٢أًٖ٘ ــ ؾأصاب أٌٖ األْباض َٔ
املػًُني ٚغريِٖ ،اغتٍِ أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ) َٔ شيو غٍُاً
ؾسٜساًٚ ،قاٍ يف خطب ُ١يٖ٘ٚ« :صا أخ ٛغاَس قس ٚضزت خً٘ٝ
األْباض ٚقس قتٌ سػإ بٔ سػإ ايبهطٚ ٟأظاٍ خًٝهِ عٔ
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َػاسبٗاٚ ،يكس بًػين إٍٔ ايطدٌ َِٓٗ نإ ٜسخٌ عً ٢املطأ٠
()1

املػًُٚ ١األخط ٣املعاٖس ٠ؾٓٝتعع سذًٗا ٚقـًَُبٗا

ٚقال٥سٖا

ٚضعاثٗا(َ ،)2ا متتٓع َٓ٘ إالٍ باالغرتداع ٚاالغرتساّ ،ثِ
اْصطؾٛا ٚاؾطَ ،ٜٔا ْاٍ ضدالً َِٓٗ نًِٚ ،ال أضٜل هلِ زّ،
ؾً ٛإٍٔ اَطأً َػًُاً َات َٔ بعس ٖصا أغؿاً َا نإ ب٘ ًََٛاً ،بٌ
نإ ب٘ عٓس ٟدسٜطاً».
- 8اهلل اهلل يف أَٛاٍ ايٓاؽ ،ؾإْ٘ ال حيٌ َاٍ اَطئ َػًِ يػريٙ
إالٍ بطٝب ْؿػ٘ ،ؾُٔ اغتٛىل عًَ ٢اٍ غٝـط ٙغصـباً ؾإٍُْا ساظ
قطـع َٔ ١قطـع ايٓريإٚ ،قس قاٍ اهلل غبشاْ٘« :إٕ ايصٜ ٜٔأنًٕٛ
أَٛاٍ ايٝتاَ ٢ظًُاً إٍُْا ٜأنً ٕٛيف بطْ ِْٗٛاضاً ٚغٝصًٕٛ
غعرياً»ٚ .يف اسبسٜح عٔ ايٓيب (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘) إْ٘ قأٍَ« :
اقتطع َاٍ َؤَٔ غصباً بػري سك٘ مل ٜعٍ اهلل َعطضاً عٓ٘ َاقتاً
ألعُاي٘ اييت ٜعًُٗا َٔ ايربٍ ٚاشبري ال ٜجبتٗا يف سػٓات٘ ست٢
ٜتٛب ٜٚطزٍ املاٍ ايص ٟأخص ٙإىل صاسب٘».
ٚدا ٤يف غري ٠أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ) أْ٘ ْٗ ٞإٔ ُٜػتشٌٍ َٔ
أَٛاٍ َٔ ساضب٘ إالٍ َا ٚدس َعِٗ ٚيف عػهطِٖ َٔٚ ،أقاّ
اسبذٍ ١عً ٢إٔ َا ٚدس َعِٗ ؾَٗ َٔ ٛاي٘ أعط ٢املاٍ إٍٜا ،ٙؾؿٞ
اسبسٜح عٔ َطٚإ بٔ اسبهِ قاٍ« :ملٍا َٖعََٓا عً ٌٞبايبصط ٠ضزٍ
) (1أ ٟغٛاضٖا.
) (2أ ٟقططٗا.
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عً ٢ايٓاؽ أَٛاهلِ َٔ أقاّ ب ١ٍٓٝأعطا َٔٚ ٙمل ٜكِ بٓ ١ٍٝأسًؿ٘».
- 9اهلل اهلل يف اسبطَات نًٍٗا ،ؾإٍٜانِ ٚايتعطٍض هلا أ ٚاْتٗاى
ؾَٗٓ ٤ٞا بًػإ أٜ ٚسٚ ،اسصضٚا أخص اَطئ بصْب غري ،ٙؾإٍٕ
اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜكٚ« :ٍٛال تعض ٚاظضٚ ٠ظض أخطٚ ،»٣ال
تأخصٚا بايعٍٓٚ ١تؿبٗ ٙٛعً ٢أْؿػهِ باسبعّ ،ؾإٍٕ اسبعّ استٝاط
املط ٤يف أَطٚ ،ٙايعٓ ١اعتسا ٤عً ٢ايػري بػري سذٍٚ ،١ال حيًٍُٓهِ
بػض َٔ تهطٖ ْ٘ٛعً ٢دباٚظ سطَات٘ نُا قاٍ اهلل غبشاْ٘:
«ٚال جيطٍَٓهِ ؾٓإٓ ق ُ ّٛعً ٢إٔ ال تعسيٛا اعسيٛا ٖ ٛأقطب
يًتك.»٣ٛ
ٚقس دا ٤عـٔ أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ) أٍْ٘ قاٍ يف خطب ١ي٘ يف
ٚقع ١صؿٍني يف مجًٚ ١صاٜاٚ« :ٙال متجًٍٛا بكتٚ ،ٌٝإشا ٚصًتِ
إىل ضداٍ ايك ّٛؾال تٗتهٛا غرتاً ٚال تسخًٛا زاضاًٚ ،ال تأخصٚا
ؾ٦ٝاً َٔ أَٛاهلِ إالٍ َا ٚدسمت يف عػهطِٖٚ ،ال تٗٝذٛا اَطأ٠
بأشٚ ً٣إ ؾتُٔ أعطاضهِ ٚغبدي أَطا٤نِ ٚصًشا٤نِ».
ٚقس ٚضز أْ٘ (عً ٘ٝايػالّ) يف سطب ازبٌُ ــ ٚقس اْتٗت ــ ٚصٌ
إىل زاض عع ١ُٝؾاغتؿتح ؾؿُتشت ي٘ ،ؾإشا ٖ ٛبٓػاٜ ُ٤بهني بؿٓا٤
ايساض ،ؾًٍُا ْعطٕ إي ٘ٝصشٔ صٝشٚ ١اسسٚ ٠قًٔ ٖصا قاتٌ
األسبٍ ،١ؾًِ ٜكٌ ؾ٦ٝاًٚ ،قاٍ بعس شيو يبعض َٔ نإ َع٘ َؿرياً
إىل سذطات نإ ؾٗٝا بعض ضؤٚؽ َٔ ساضب٘ ٚسطٍض عً٘ٝ
نُطٚإ بٔ اسبهِ ٚعبس اهلل بٔ ايعبري« :ي ٛقتًت األسب ١يكتًت
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َٔ يف ٖص ٙاسبذط.»٠
نُا ٚضز أْ٘ (عً ٘ٝايػالّ) قاٍ يف نالّ ي٘ ٚقس مسع قَٛاً َٔ
أصشاب٘ نشذط بٔ عسٚ ٟعُط ٚبٔ اسبُل ٜػبٍ ٕٛأٌٖ ايؿاّ
أٍٜاّ سطبِٗ بصؿني« :إْ ٞأنط ٙيهِ إ تهْٛٛا غبٍابنيٚ ،يهٍٓهِ
يٚ ٛصؿتِ أعُاهلِ ٚشنطمت ساهلِ ،نإ أصٛب يف ايكٚ ٍٛأبًؼ
يف ايعصضٚ ،قًتِ َهإ غبٍهِ إٍٜاِٖ :ايًِٗ اسكٔ زَاْ٤ا
ٚزَاٚ ،ِٗ٥أصًح شات بٓٓٝا ٚبٚ ،ِٗٓٝاٖسِٖ َٔ ضاليتِٗ،
ستٍٜ ٢عطف اسبلٍ َٔ دًٗ٘ ٜٚطع ٟٛعٔ ايػٚ ٞايعسٚإ َٔ هلر
ب٘ .ؾكايٛا ي٘ ٜا أَري املؤَٓنيْ :كبٌ عَعتو ْٚتأزٍب بأزبو».
ٚ- 11ال متٓعٛا قَٛاً َٔ سكٛقِٗ ٚإٕ أبػطٛنِ َا مل
ٜكاتًٛنِٚ ،قس دا ٤يف غري ٠أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ) أْ٘ دعٌ
ألٌٖ اشبالف عًَ ٘ٝا يػـا٥ط املػـًُني َا مل حيـاضبٚ ،ٙٛمل
ٜبسأِٖ باسبطب ستٍٜ ٢هْٛٛا ِٖ املبتس٥ني باالعتسا ،٤ؾُٔ شيو
أٍْ٘ نإ خيطب شات َطٍ ٠بايهٛؾ ١ؾكاّ بعض اشبٛاضز ٚأنجطٚا عً٘ٝ
بكٛهلِ (ال سهِ إالٍ هلل) ؾكاٍ« :نًُ ١سلٍ ٜطاز بٗا باطٌ ،يهِ
عٓسْا ثالخ خصاٍ :ال منٓعهِ َػادس اهلل إ تصًٍٛا ؾٗٝاٚ ،ال
منٓعهِ ايؿَ ٤ٞا ناْت اٜسٜهِ َع أٜسٜٓاٚ ،ال ْبسأنِ حبطبُ ست٢
تبسؤْٚا ب٘».
ٚ- 11اعًُٛا إٍٔ أنجط َٔ ٜكاتًهِ إٍُْا ٚقع يف ايؿبٗ ١بتطًٌٝ
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آخط ،ٜٔؾال تعٛٓٝا ٖؤال ٤املطًٍني مبا ٜٛدب ق ٠ٍٛايؿبٗ ١يف أشٖإ
ايٓاؽ ستٍٜٓ ٢كًبٛا أْصاضاً هلِ ،بٌ أزضؤٖٚا حبػٔ تصطٍؾهِ
ْٚصشهِ ٚأخصنِ بايعسٍ ٚايصؿح يف َٛضع٘ٚ ،دبٓب ايعًِ
ٚاإلغاٚ ٠٤ايعسٚإ ،ؾإٍٕ َٔ زضأ ؾبٗ ١عٔ شٖٔ اَطئ ؾهأٍْ٘
أسٝا َٔٚ ،ٙأٚقع اَطئ يف ؾبٗ َٔ ١غري عصض ؾهأْ٘ قتً٘.
ٚيكس نإ َٔ غري ٠أ ١ُ٥أٌٖ ايبٝت (عً ِٗٝايػالّ) عٓاٜتِٗ بطؾع
ايؿبٗ ١عٍُٔ ٜكاتًِٗ ،ستٍ ٢إشا مل تُطز االغتذابَ ،َِٗٓ ١عصض٠
َِٓٗ إىل اهللٚ ،تطب ً١ٝيألَٚ ١ضعا ً١ٜيعٛاقب األَٛضٚ ،زؾعاً
يًطػا ٔ٥الغٍُٝا َٔ األدٝاٍ ايالسكٚ ،١قس دا ٤يف بعض
اسبسٜح عٔ ايصازم (عً ٘ٝايػالّ) إٍٔ اإلَاّ عًٍٝاً (عً ٘ٝايػالّ) يف
 ّٜٛايبصط ٠ملا صال اشب ٍٛٝقاٍ ألصشاب٘« :ال تعذًٛا عً٢
ايك ّٛستٍ ٢أعصض ؾُٝا بٝين ٚبني اهلل ٚب ،ِٗٓٝؾكاّ اي ،ِٗٝؾكاٍ:
ٜا أٌٖ ايبصط ٌٖ ٠دبس ٕٚعً ٍٞدٛض ٠يف اسبهِ؟ قايٛا :ال،
قاٍ :ؾشٝؿاً يف قػِ؟ قايٛا :ال .قاٍ :ؾطغب ١يف زْٝا أصبتٗا يٞ
ٚألٌٖ بٝيت زْٚهِ ؾٓكُتِ عً ٍٞؾٓهجتِ بٝعيت؟ قايٛا :ال ،قاٍ
ؾأقُت ؾٝهِ اسبسٚز ٚعطًٍتٗا عٔ غرينِ؟ قايٛا :ال».
ٚعًَ ٢جٌ شيو دط ٣اإلَاّ اسبػني (عً ٘ٝايػالّ) يف ٚقع١
نطبال ،٤ؾهإ َعٍٓٝاً بتٛضٝح األَٛض ٚضؾع ايؿبٗات ستٍ ٢حيٝا َٔ
س ٍٞعٔ بًٜٗٚ ١ٍٓٝو َٔ ًٖو عٔ ب ،١ٍٓٝبٌ ال دبٛظ ضباضب ١ق ّٛيف
اإلغالّ أٍٜاً ناْٛا َٔ ز ٕٚإمتاّ اسبذٍ ١عًٚ ِٗٝضؾع ؾبٗ ١ايتعػٍـ
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ٚاسبٝـ مبا أَهٔ َٔ أشٖاِْٗ نُا أنٍست عً ٢شيو ْصٛص
ايهتاب ٚايػٓ.١
ٚ- 12ال ٜعٍٓٔ أسسٌ إٔ يف ازبٛض عالداً ملا ال ٜتعاجل بايعسٍ،
ؾإٍٕ شيو ٜٓؿأُ عٔ َالسع ١بعض ايٛقا٥ع بٓعط ٠عادً ١إيٗٝا َٔ
غري اْتبا ٙإىل عٛاقب األَٛض ْٚتا٥ذٗا يف املس ٣املتٛغط ٚايبعٝس،
ٚال اطٍالع عً ٢غٓٔ اسبٝاٚ ٠تاضٜذ األَِ ،سٝح ٜٓبٍ٘ شيو عً٢
ععَ ِٝا خيًؿ٘ ايعًِ َٔ ؾشُٔ يًٓؿٛؽ َٚؿاعط ايعسا ٤مما ٜٗسٍ
اجملتُع ٖسٍاًٚ ،قس ٚضز يف األثط« :إٍٔ َٔ ضام ب٘ ايعسٍ ؾإٍٕ
ايعًِ ب٘ أضٝل»ٚ ،يف أسساخ ايتاضٜذ املعاصط عرب ٌ٠يًُتأٌَ
ؾٗٝا ،سٝح ْٗر بعض اسبهٍاّ ظًِ ايٓاؽ تجبٝتاً يسعاًَ ِ٥هِٗ،
ٚاضطٗسٚا َ٦ات اآلالف َٔ ايٓاؽ ،ؾأتاِٖ اهلل غبشاْ٘ َٔ
سٝح مل حيتػبٛا ستٍ ٢نأٍِْٗ أظايٛا ًَهِٗ بأٜس.ِٜٗ
ٚ - 13ي ٔ٦نإ يف بعض ايتجبٍت ٚضبط ايٓؿؼ ٚإمتاّ اسبذٍ ١ــ
ضعا ١ٜيًُٛاظٚ ٜٔايك ِٝايٓب ١ًٝــ بعض اشبػاض ٠ايعادً ١أسٝاْاً ؾإٍْ٘
أنجط بطنٚ ١أمحس عاقبٚ ١أضدْ ٢تاداًٚ ،يف غري ٠األ َٔ ١ُ٥آٍ
ايبٝت (عً ِٗٝايػالّ) أَجً ١نجريٖ َٔ ٠صا املعٓ ،٢ستٍ ٢أِْٗ ناْٛا
ال ٜبسؤ ٕٚأٌٖ سطبِٗ بايكتاٍ ستٜ ٢بسؤٚا ِٖ بايكتاٍ ٚإٕ
أصابٛا بعض أصشابِٗ ،ؾؿ ٞاسبسٜح أْ٘ ملا نإ  ّٜٛازبٌُ
ٚبطظ ايٓاؽ بعطِٗ يبعض ْازَٓ ٣از ٣أَري املؤَٓني (عً٘ٝ
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ايػالّ)« :ال ٜبسأ أسسٌ َٓهِ بكتاٍُ ستٍ ٢آَطنِ ،قاٍ بعض
أصشاب٘ :ؾطَٛا ؾٓٝا ،ؾكًٓا ٜا أَري املؤَٓني :قس ضَُٓٝا ،ؾكاٍ:
(نؿٍٛا) ،ثِ ضَْٛا ؾكتًٛا ٍَٓا ،قًٓا ٜا أَري املؤَٓني :قس قتًْٛا،
ؾكاٍ :امحًٛا عً ٢بطن ١اهلل»ٚ ،نصيو ؾعٌ اإلَاّ اسبػني (عً٘ٝ

ايػالّ) يف  ّٜٛعاؾٛضا.٤
ٚ- 14نْٛٛا ملٔ َقبًَهِ َٔ ايٓاؽ محاْ ٠اصشني ستٜ ٢أَٓٛا
داْبهِ ٜٚعٛٓٝنِ عً ٢عسٍٚنِ ،بٌ أعٛٓٝا ضعؿاَ ِٖ٤ا
اغتطعتِ ،ؾإٍِْٗ إخٛاْهِ ٚأٖايٝهِٚ ،اؾؿكٛا عً ِٗٝؾُٝا
تؿؿك ٕٛيف َجً٘ عً ٢شٜٚهِٚ ،اعًُٛا أٍْهِ بعني اهلل غبشاْ٘،
حيص ٞأؾعايهِ ٜٚعًِ ْٝاتهِ ٚخيترب اسٛايهِ.
ٚ - 15ال ٜؿٛتٓهِ االٖتُاّ بصًٛاتهِ املؿطٚض ،١ؾُا ٚؾس
اَطئٌ عً ٢اهلل غبشاْ٘ بعٌُ ٜه ٕٛخرياً َٔ ايصالٚ ،٠إٍٕ ايصال٠
هل ٞاألزب ايصٜ ٟتأزٍب اإلْػإ َع خايك٘ ٚايتش ١ٝاييت ٜؤزٜٗا
دباٖ٘ ٖٞٚ ،زعاَ ١ايسَٓٚ ٜٔاط قب ٍٛاألعُاٍٚ ،قس خؿؿٗا اهلل
غبشاْ٘ حبػب َكتطٝات اشبٛف ٚايكتاٍ ،ست ٢قس ٜهتؿ ٢يف
ساٍ االْؿػاٍ يف ط ٍٛايٛقت بايكتاٍ بايتهـبري ٠عٔ نٌ ضنـع١
ٚي ٛمل ٜهٔ املطَ ٤ػـتكبالً يًكبً ١نُا قاٍ ععٍ َٔ قا« :ٌ٥ساؾعٛا
عً ٢ايصًٛات ٚايصال ٠ايٛغطٚ ٢قَٛٛا هلل قاْتني ،ؾإٕ خؿتِ
ؾطداالً أ ٚضنباْاً ،ؾإشا أَٓتِ ؾاشنطٚا اهلل نُا عًٍُهِ َا مل
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تهْٛٛا تعًُ.»ٕٛ
عً ٢أْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل أَط املؤَٓني بإٔ ٜأخصٚا سصضِٖ
ٚأغًشتِٗ ٚال جيتُعٛا يًصال ٠مجٝعاً بٌ ٜتٓاٚبٛا ؾٗٝا سٝطً١
هلِٚ .قس ٚضز يف غري ٠أَري املؤَٓني ٚصٝت٘ بايصال ٠ألصشاب٘،
ٚيف اشبرب املعترب عٔ أب ٞدعؿط ايباقط (عً ٘ٝايػالّ) قاٍ يف صال٠
اشبٛف عٓس املطاضزٚ ٠املٓاٚؾٜ« :١صًٍ ٞنٌ إْػإ َِٓٗ باإلميا٤
سٝح نإ ٚدٗ٘ ٚإٕ ناْت املػاٜؿٚ ١املعاْكٚ ١تالسِ ايكتاٍ،
ؾإٍٕ أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ) صً ٢ي ١ًٝصؿٍني ــ  ٖٞٚي ١ًٝاهلطٜط
ــ مل تهٔ صالتِٗ ايعٗط ٚايعصط ٚاملػطب ٚايعؿا ٤ــ عٓس ٚقت
نٌ صال ٠ــ إالٍ ايتهبري ٚايتًٗٚ ٌٝايتػبٝح ٚايتشُٝس ٚايسعا،٤
ؾهاْت تًو صالتِٗ ،مل ٜأَطِٖ بإعاز ٠ايصال.»٠
ٚ- 16اغتعٛٓٝا عً ٢أْؿػهِ بهجط ٠شنط اهلل غبشاْ٘ ٚتال٠ٚ
نتاب٘ ٚاشنطٚا يكا٤نِ ب٘ َٓٚكًبهِ اي ،٘ٝنُا نإ عً ٘ٝأَري
املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ)ٚ ،قس ٚضز أْ٘ بًؼ َٔ ضباؾعت٘ عًَٚ ٢ضز ٙأْ٘
ُٜبػط ي٘ ْطعٌ بني ايصؿني ي ١ًٝاهلطٜط ؾٝصًٍ ٞعًَٚ ٘ٝضزٚ ،ٙايػٗاّ
تكع بني ٜسٚ ٜ٘متط عً ٢صُاخ ٘ٝميٓٝاً ٚمشاالً ؾال ٜطتاع يصيو،
ٚال ٜك ّٛستٜ ٢ؿطؽ َٔ ٚظٝؿت٘.
ٚ- 17اسطصٛا أعاْهِ اهلل عً ٢إٔ تعًُٛا خبًُُل ايٓيب ٚأٌٖ
بٝت٘ (صًٛات اهلل عًَ )ِٗٝع اآلخط ٜٔيف اسبطب ٚايػًِ مجٝعاً،
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ستٍ ٢تهْٛٛا يإلغالّ ظٜٓاً ٚيكََ ُ٘ٝجَالً،ؾإٍٕ ٖصا ايسُ ٜٔبَٓ َٞعً٢
ضٝا ٤ايؿططٚ ٠ؾٗاز ٠ايعكٌ ٚضداس ١األخالمٜٚ ،هؿَٓ ٞبٍٗاً
عً ٢شيو أْ٘ ضؾع ضا ١ٜايتعكٌ ٚاألخالم ايؿاضً ،١ؾٜٗ ٛطتهع يف
أصٛي٘ عً ٢ايسع ٠ٛإىل ايتأٌَ ٚايتؿهري يف أبعاز ٖص ٙاسبٝا٠
ٚآؾاقٗا ثِ االعتباض بٗا ٚايعٌُ مبٛدبٗا نُا ٜطتهع يف ْعاَ٘
ايتؿطٜع ٞعً ٢إثاض ٠زؾا ٔ٥ايعكٚ ٍٛقٛاعس ايؿطط ،٠قاٍ اهلل
تعاىلْٚ« :ؿؼ َٚا غٍٛاٖا ؾأهلُٗا ؾذٛضٖا ٚتكٛاٖا قس أؾًح َٔ
ظنٍاٖا ٚقس خاب َٔ زغٍاٖا»ٚ ،قاٍ أَري املؤَٓني (عً ٘ٝايػالّ):
«ؾبعح ــ اهلل ــ ؾ ِٗٝضغً٘ ٚٚاتط اْبٝا ٙ٤اي ِٗٝيٝػتأزَٝ ِٖٚجام
ؾططت٘ ٜٚصنٍطِٖ َٓػْ ٍٞعُت٘ ٚحيتذٛا عً ِٗٝبايتبًٝؼ ٜٚجريٚا هلِ
زؾا ٔ٥ايعكٚ ،»ٍٛي ٛتؿكٍ٘ أٌٖ اإلغالّ ٚعًُٛا بتعاي ُ٘ٝيعٗطت
هلِ ايربنات ٚعٍِ ضٝاؤٖا يف اآلؾامٚ ،إٜانِ ٚايتؿبٍح ببعض َا
تؿاب٘ َٔ االسساخ ٚايٓصٛص ؾإٍْٗا ي ٛضزٍت إىل ايصٜٔ
ٜػتٓبط َٔ ْ٘ٛأٌٖ ايعًِ ــ نُا أَط اهلل غبشاْ٘ ــ يعًُٛا غبًٗٝا
َٚػعاٖا.
ٚ- 18إٍٜانِ ٚايتػطٍع يف َٛاقع اسبصض ؾتًكٛا بأْؿػهِ إىل
ايتًٗه ،١ؾإٍٕ أنجط َا ٜطأٖ عً ٘ٝعسٍٚنِ ٖ ٛاغرتغايهِ يف
َٛاقع اسبصض بػري تطٚ ٍُٚاْسؾاعهِ َٔ غري ذبٍٛط ٚ ،١ٍَٝٓٗٚاٖتُٛا
بتٓع ِٝصؿٛؾهِ ٚايتٓػٝل بني خطٛاتهِٚ ،ال تتعذًٍٛا يف خطُ٠ٛ
قبٌ إْطادٗا ٚإسهاَٗا ٚتٛؾري ازٚاتٗا َ ٚكتطٝاتٗا ٚضُإ
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ايجبات عًٗٝا ٚايتُػو بٓتا٥ذٗا ،قاٍ غبشاْٜ٘« :ا أٜٗا ايصٜٔ
آَٓٛا خصٚا سصضنِ ؾاْؿطٚا ثبات أ ٚاْؿطٚا مجٝعا»ٚ ،قاٍ
تعاىل« :إٕ اهلل حيب ايصٜ ٜٔكاتً ٕٛيف غب ً٘ٝصؿا نأِْٗ بٓٝإ
َطصٛص»ٚ ،نْٛٛا أؾسٍا ٤ؾٛم َا دبس َٔ ْ٘ٚأعسا٥هِ ؾإْهِ
أٚىل باسبل َِٓٗٚ ،إٕ تهْٛٛا تأمل ٕٛؾإِْٗ ٜأمل ٕٛنُا تأملٕٛ
ٚتطد َٔ ٕٛاهلل َا ال ٜطد ،ٕٛايًِٗ إال ضداَ ً٤سخٛالً ٚأَاْٞ
ناشبٚ ١اٖٚاَاً ظا٥ؿ ١نػطابُ بكٝع ُ١حيػب٘ ايعُإٓ َا ،ً٤سذبتِٗ
ايؿبٗات بعًُـاٗ٥ا ٚعُٝت بصا٥طِٖ بأٖٚاَٗا.
ٖ- 19صا ٜٓٚبػ ٞملٔ َقبًَهِ َٔ ايٓاؽ ممٍٔ ٜترتؽ بِٗ عسٍٚنِ
إٔ ٜهْٛٛا ْاصشني سبُاتِٗ ٜكسٍض ٕٚتطشٝاتِٗ ٜٚبعس ٕٚاألش٣
عِٓٗ ٚال ٜجري ٕٚايعٓ ١بأْؿػِٗ ،ؾإٍٕ اهلل غبشاْ٘ مل جيعٌ ألسسُ
عً ٢آخط سكٍاً إالٍ ٚدعٌ يصاى عً ٘ٝسكٍاً َجً٘ ،ؾًهٌٍ ُ َجٌ َا
عً ٘ٝباملعطٚف.
ٚاعًُٛا أْهِ ال دبس ٕٚأْصح َٔ بعطهِ يبعض إشا تصاؾٝتِ
ٚادتُعتِ ؾُٝا بٓٝهِ باملعطٚف ستٚ ٢إٕ اقتط ٢ايصؿح
ٚايتذاٚظ عٔ بعض األخطا ٤بٌ اشبطاٜا ٚإٕ ناْت دً ،١ًٝؾُٔ
ظٍٔ غطٜباً أْصح ي٘ َٔ أًٖ٘ ٚعؿريت٘ ٚأٌٖ بًسٚٚ ٙاالَٔ ٙ
دطٍبت َٔ قبٌ
ز ِْٗٚؾكس ت َٔٚ ،ٍِٖٛدطٍب َٔ األَٛض َا ُ
أٚدبت ي٘ ايٓساَٚ .١يٝعًِ إٔ ايبازئ بايصؿح ي٘ َٔ األدط َع
أدط صؿش٘ أدط نٌ َا ٜتبع٘ َٔ صؿح ٚخري ٚغسازٚ ،ئ ٜطٝع

ْصا٥ح ٚتٛدٗٝات يًُكاتًني يف غاسات ازبٗاز18..............................................

شيو عٓس اهلل غبشاْ٘ ،بٌ ٜٛؾ ٘ٝإٍٜا ٙعٓس اسباد ١إي ٘ٝيف ظًُات
ايربظر ٚعطصات ايكٝاَ َٔٚ .١أعإ ساَٝاً َٔ محا ٠املػًُني أٚ
خًؿ٘ يف أًٖ٘ ٚأعاْ٘ عً ٢أَط عاً٥ت٘ نإ ي٘ َٔ األدط َجٌ أدط
َٔ داٖس.
ٚ- 21عً ٢ازبُٝع إٔ ٜسعٛا ايعصبٝات ايصَٜٚ ١ُٝتُػٍهٛا
مبهاضّ األخالم ،ؾإٍٕ اهلل دعٌ ايٓاؽ أقٛاَاً ٚؾعٛباً يٝتعاضؾٛا
ٜٚتبازيٛا املٓاؾع ٜٚه ٕٛبعطِٗ عْٛاً يًبعض اآلخط ،ؾال تػًبٍٓهِ
األؾهاض ايطٝكٚ ١األْاْٝات ايؿدصٚ ،١ٍٝقس عًُتِ َا سٌٍ بهِ
ٚبعاٍَ ١املػًُني يف غا٥ط بالزِٖ ستٍ ٢أصبشت طاقاتِٗ ٚقٛاِٖ
ٚأَٛاهلِ ٚثطٚاتِٗ تُٗسض يف ضطب بعطِٗ يبعض ،بسالً َٔ
اغتجُاضٖا يف صباٍ تطٜٛط ايعًٚ ّٛاغتُٓا ٤ايٓعِ ٚصالح أسٛاٍ
ايٓاؽ .ؾاتكٛا ؾتٓ ١ال تصٝدي ايص ٜٔظًُٛا َٓهِ خاصٍ ،١أٍَا ٚقس
ٚقعت ايؿتٓ ١ؾشاٚيٛا إطؿاٖ٤ا ٚدبٍٓبٛا إشناٖ٤ا ٚاعتصُٛا حببٌ
اهلل مجٝعاً ٚال تؿطٍقٛاٚ ،اعًُٛا إٍٔ اهلل إٕ ٜعًِ يف قًٛبهِ خرياً
ٜؤتهِ خرياً مما أخص َٓهِ ،إٍٕ اهلل عً ٢نٌٍ ؾ ُ٤ٞقسٜط.
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